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Kielce, 18.10.2016 r. 

Szanowni Panstwo, 

Stal'opolska izba Przemyslowo-Handlowa, na podstawie 13mówy zawartej z Wojewódzkim. 
Urzędem Pracy w Kielcach, realizuje projekt „Od pomysłu do biznesu — nowa perspektywa" 
w ramach Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego WojewodzIwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 2020. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji zainteresowanym osobom 
o możliwości. skorzystania z oferowanego wsparcia poprzez, zamieszczenie niżej przekazanych 
informacji na Panstwa stronie internetowej. 

Staropolska Izba Przemyslowo-Handlown Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomvslu 
do biznesu - nowa perspektywa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego Poddziala nie 10.4.1. 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających-  bez 
zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność 
gospodarcza. 

Adresat projektu:  
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących 
pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z 
rolnictwa zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 
• kobiet, 
• osób po 50 roku życia, 
• z niepełnosprawnościami, 
• dlugotrwale bezrobotne, 
• niskowykwalifikowanych. 
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych 
kryteriów. 
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Formy wsparcia przewidziane iw Projekcie:  
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.: 
- cyki szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości (16 godzin) oraz 
- doradztwo w przygotowaniu biznes planu (5 godzin). 
2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 23.000 zl — bezzwrotna dotacja 
przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
3. Wsparcie pomostowe iw wysokości do 1.2.000 zi (12 miesięcy x 1.000 zł) - bezzwrotna 
dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem 
lokalu, telefon, itp.). 
4. Wsparcie pomostowe doradcze - 8 godzin doradztwa w zakresie prowadzenia 
dzialalności gospodarczej oraz, rozliczenia .środków finansowych uzyskanych w ramach 
Projektu. 
Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc tle minimis NY formie dotacji 
bezzwrotnej w wysokości do 100% wydatków kwalifikowanych - wklad własny nie jest 
wymagany. 

Rekrutacja:  
W ramach projektu planowane.  są 3 nabory (102016, 012017, 4.2017), w każdym 
rekrutowane będą 45 osoby (razem 135 osób). Z każdej 45-osobowej grupy minimum 35 
osób otrzyma wsparcie finansowe na rozpoczęcie .dzialainości gospodarczej (w sumie min. 
105 firm). 
Pierwszy nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w rantach 
projektu „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa" RPO WS 10.4.1 prowadzOny 
będzie w terminie 28.10.2016 r. — 10.11.2016 r. 

Biuro Projektu:  
Staropolska Izba Przemyslowb-Handlowa 
u I.Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce 
II piętro 
Tel. 41-344-43-92 
e-mail: sekretarint@siph.com.pl  
bttp:/hvivw.sipb.com.pl/p1/0Siph/Projekty/Strony/164  

DZiękUiCIlly za współpracę. 

Z poważaniem 

PREZYDENT S1PH 

g. 

CEZARY TKACZYK 

I'mjeki realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pelniącytn rolę Instytucji 
Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddzialanic 10.4.1 
„Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)". 
Realizacja projektu jest wspólfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europeiskiego Funduszu Spolecznego. 

Regionalna Inslyiu4si Finansujące (RIF) 
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